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Abstrakt 
 
 
Práce se zabývá významem nástroje HelpDesk pro prostředí Facility 

managementu zabývající se souborem služeb v oblasti správy nemovitostí. Práce 

analyzuje dopady do provozu (eventuální nároky na pracovní síly, zrychlení 

vyřizování požadavků, zkvalitnění služeb) po nasazení systému s  ohledem na 

požadavky vyššího managementu (např. nevynutit navýšení lidských zdrojů, 

možnost sledování průběhu řešení incidentů, poskytování datových podkladů pro 

jednání s dodavateli apod.) 

Součástí řešení je návrh architektury celého systému s důrazem na integraci 

s typickými aplikacemi řešícími problematiku FM (Asset Management Systems) 

a nabídku vlastních služeb (SOA – Service-oriented architecture). Cílem bude 

vybrat optimální platformu pro řešení (webová aplikace, formulářová aplikace) 

a návrh základních datových struktur. 

 
 
 

Abstract  
 
 
The work deals with a importance of the tool HelpDesk for Facility management 

environment, which covers a aggregate of services in the area of real estate 

management. The work analyses the effects on operation (event. requirements on 

manpower, acceleration of requirements servicing, improvement of services) after 

the system application with respect to requirements of the middle and top 

management (e.g. not increase of the human resources, an opportunity to course 

monitoring of  problem solving, providing of data sources for negotiation with 

suppliers). 

A part of solving is a proposal of architecture for the whole system with the 

accent on an integration with typical applications in the Facility management 

environment (Asset Management Systems) a an offer of own services (SOA - 

Service-oriented architecture). The goal of work will the selection of the optimal 

platform for solving (web application, form application) and proposal of basic 

data structures. 
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1. Úvod 

 

Organizace a jimi zřizované organizace jsou vlastníkem a provozovatelem nebo 

nájemcem řady nemovitostí a nebytových prostor. Pro potřeby organizací i jimi 

zřízených organizací je třeba zabezpečovat také řadu podpůrných činností. Systém 

péče o majetek a poskytování potřebných podpůrných služeb a činností dnes není 

většinou centrálně řízen. Díky tomu není zcela využíváno sdílení zdrojů a využití 

nákupních synergií z odběru většího množství služeb a výrobků. Není dostatečná 

informovanost o majetku včetně přehledu o vykonávaných službách a činnostech. 

Důsledkem tohoto přístupu k řízení majetku a podpůrných služeb může být nižší 

efektivita vynakládaných prostředků, obtížné měření kvality poskytovaných 

služeb a v některých případech i nedostatečná odborná úroveň. Absence 

specializované IT/IS podpory na oblast majetku a podpůrných služeb nedává 

možnost dostatečné efektivně řídit dodavatele a snižovat náklady na podpůrné 

služby. 

 

Problémem může být i nedostatek kvalitních odborníků pro řízení problematiky 

majetku a podpůrných služeb. Ve vedení zřizovaných organizací jsou odborníci 

a specialisté na činnosti, které jsou hlavním předmětem organizací (školská 

zařízení, sociální služby, galerie, muzea, nemocnice ...). Není reálné očekávat, že 

odborníci ve výše uvedených oblastech budou zároveň odborníky na majetek 

a podpůrné služby (Facility management). Vytvořením systému zajišťujícího 

odbornou podporu v oblasti správy majetku a poskytování podpůrných služeb 

dojde k vytvoření prostoru pro lepší zajištění hlavních odborných činností. 

 

Strategickým východiskem pro organizace může být zvýšení efektivity a kvality 

péče o majetek vlastněný jak přímo, tak prostřednictvím zřizovaných organizací, 

zavedením principů Facility managementu u veškerého majetku. 

 

Po několika letech, kdy pojem Facility management znala v České republice 

pouze hrstka odborníků, nastává doba, v níž tato slova vyslovuje i top 

management řady podniků a institucí. Facility management se týká především 
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služeb a služby souvisejí především s lidmi. Pro výkon služeb jsou důležité nejen 

kvalifikační a odborné předpoklady, ale také schopnosti komunikovat, 

identifikovat zpětné vazby a naslouchat přáním zákazníků. V oblasti Facility 

managementu však také platí zlaté pravidlo informatiky: „Chceš-li řídit, musíš 

vědět“. Paleta informací, jež musí facility manager znát a na jejichž základě denně 

rozhoduje, je obrovská. Další porci znalostí vyžadují provozní pracovníci 

a technici a exaktní informace vyžadují i ředitelé společností, pro něž je Facility 

management vykonáván.[7] 

 

Představa mnoha správců budov, že si vystačí se sešitem, mobilním telefonem 

a excelovskou tabulkou, je již jednoznačně překonána. Chceme-li si přiblížit 

softwarový svět, který napomáhá Facility managementu k rychlé a efektivní 

reakci na stále se měnící požadavky, musíme nejdříve vymezit, kde vzniká 

poptávka, jaké je prostředí a kde je třeba kooperovat. 

 

Dnes a denně vzniká potřeba řešení incidentů, nebo požadavků operativního 

charakteru (nahlášení závady, objednání služby, nebo oznámení požadavku na 

servis), zadávání požadavků v rámci veřejného rozhraní sladěného s firemní 

kulturou zákazníka, průběžné sledování stavu „zakázky“ a zpětně pak veškerá 

historie, možnost interního (vlastními zaměstnanci) nebo externího (subjekty) 

řešení incidentu, u složitějších úkonů možnost normovat zdroje, zejména materiál 

a lidskou práci, ale i dopravu, nástroje a subdodávky, možnost vlastního 

nastavování schvalovacích workflow. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

2.1 Problém evidence incidentů v oblasti Facility managementu 

Ve společnostech jsou v současné době zavedeny většinou systémy, které evidují 

spravovaný majetek, ale chybí zde evidence a sledování incidentů a požadavků 

spojených s poskytováním služeb. Zákazník (většinou z řad zaměstnanců) má 

možnost využít telefonu, e-mailu, nebo osobního nahlášení svého 

požadavku/incidentu, který je nutno řešit. Osud jeho požadavku je bez jeho 

zaevidování a sledování nejistý a zákazník je mnohdy nespokojený. Nejsou 

zaznamenané požadavky, kdo je řešitelem, jakým způsobem je řešeno, ani jak 

dlouho trvalo vyřešení požadavku. Není vypracovaný postup, který by tuto 

problematiku řešil. 

 

Stále více firem si však uvědomuje, jak je pro jejich úspěch důležité soustředit se 

na informace týkající se zákazníků a služeb, a zajímají se o systémy řízení vztahů 

se zákazníky.  

Řešením je vytvoření systému správy požadavků – HelpDesk. 

Evidence incidentů v tomto systému zavede řád do řešení požadavků od 

zákazníků Facility managementu. Pomůže nastavit procesy řešení incidentů 

(společně s definicí workflow zpracování incidentů), stanovit maximální doby pro 

vyřešení požadavků různých typů. Managementu firmy přinese informace o 

problematických objektech z hlediska údržby uvnitř společnosti. 

 

 

2.2 Cíl práce 

Tato práce si klade za cíl vytvořit specifikaci systému správy incidentů (systém 

typu HelpDesk) pro oblast Facility managementu, včetně metodiky nasazování 

tohoto systému u zákazníka – metodika prováděcího projektu. Budu specifikovat 

typické požadavky na systém tohoto typu a navrhnu jejich konkrétní řešení. 
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3. Teoretická východiska práce 

 

3.1 Architektura systému 

Vhodná architektura systému je klíčovým faktorem při implementaci aplikace, 

začleňování aplikace do stávající infrastruktury. Nejrozšířenějším typem 

architektury je tzv. třívrstvá architektura: 

• datová (vlastní data) 

• funkční (aplikační logika, bezpečnost, propojení se světem, kontrola…), 

• prezentační (interakce s uživatelem, prezentace dat, reporting) 

 

Prezentační vrstva

Funk ční vrstva

Datová vrstva

 

Obrázek 1: Třívrstvá architektura systému 

 

3.1.1 Datová vrstva 

Databáze (neboli Datové úložiště) je určitá uspořádaná množina informací (dat) 

uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i 

softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k 

nim. Tento systém se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat 

(SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak 

uložená data, tak i software (SŘBD). [2] 

 

Relační databáze je databázový systém, který je založen na relačním modelu dat 

a relační algebře. Data jsou uspořádána do tabulek (relací), nad kterými jsou 

definovány přípustné operace. Pro manipulaci s daty se používá dotazovací jazyk 

SQL. 
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SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 

databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language 

(strukturovaný dotazovací jazyk). [5] 

 

3.1.2 Funkční vrstva – aplikační logika a komunikace 

Hlavním kritériem pro návrh aplikace bude snaha o maximální začlenění aplikace 

do stávající infrastruktury budoucího zákazníka a umožnění maximální integrace 

aplikace s okolím i v budoucnosti. Z tohoto pohledu je ideální postavit aplikaci na 

bázi služeb. Toto uspořádání aplikace a principy spolupráce různých aplikací na 

bázi služeb se nazývá servisně orientovaná architektura SOA.  

 

Servisně orientovaná architektura SOA 

Servisně orientovaná architektura SOA (Service Oriented Architecture) je 

všeobecně chápána a přijímána jako další fáze budování podnikových 

informačních systémů. Informační systémy založené na SOA jsou sestaveny ze 

vzájemně provázaných procesů postavených na službách. 

 

Architektura SOA umožňuje odstranit strnulé podnikové systémy a procesy 

vzdorující změnám a včas učinit správná byznys rozhodnutí. Výsledkem je 

akceschopný podnik, který může rychleji reagovat na změny na trhu, v reálném 

čase přizpůsobit svou činnost okolnostem a nabízet nové produkty a služby 

rychleji než konkurence.[4] 

 

SOA představuje architektonický koncept, který nám umožní překonat překážky, 

s nimiž se nyní pracovníci IT potýkají. Jestliže dokážeme transformovat 

architekturu informačních technologií na servisně orientovanou, získáme přesný 

přehled o funkcionalitě, kterou máme prostřednictvím služeb k dispozici. To 

představuje značný potenciál pro další rozvoj, navíc založený na systémech, které 

již vlastníme a provozujeme. V rámci propojení služeb do procesů získáme 

celkový obraz fungování podnikových procesů. Tento obraz je nahlížený ze 

stejného úhlu pohledu jak businessem (procesní přístup), tak i oddělením IT (SOA 

přístup), což značně přispívá k transparentnosti IT a zjednodušení vzájemné 
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komunikace. Z hlediska fungování firmy se tímto krokem dokončí celková 

transformace na procesní řízení, neboť až v této chvíli lze skutečně říci, že 

procesy lze vykonávat a kontrolovat od začátku až do konce.[10]  

 

Díky architektuře orientované na služby (Service Oriented Architecture – SOA) 

mohou podniky provázat jednotlivé procesy interní, ale i externí, spojující firmu s 

obchodními partnery, klienty a podobně. Výsledkem je pak skutečnost, že se 

společnosti mohou flexibilně přizpůsobovat a výrazně tak zefektivnit svoji činnost 

či zkrátit reakční doby na externí požadavky. Steve Mills, Senior Vice President 

and Group Executive v IBM Software Group komentoval myšlenku servisně 

orientované architektury následovně: „Z pohledu IBM se jedná o hledání cest, jak 

za pomoci nejmodernějších technologií zajistit uspokojování nových potřeb 

a požadavků neustále se měnícího trhu.“ O SOA se hovoří již několik let, avšak 

jen málo společností plně chápe a využívá příležitosti, které tato architektura 

přináší.[10] 

 

Samotná myšlenka vyvolala velmi pozitivní odezvu u celé řady klientů na celém 

světě, protože jim umožňuje mnohem větší pružnost a přizpůsobivost. Nadto je 

také schopna snížit procesní náročnost fungování firemní infrastruktury. SOA je 

postavena na modulární struktuře, ve které je možné rychle a jednoduše 

vyměňovat jednotlivé části podle momentálních firemních potřeb. 

 

Jakkoliv jsou přínosy SOA v technické oblasti průlomové, tím hlavním je 

maximální kontrola managementu nad firemními procesy. Pro pracovníky IT 

oddělení přináší SOA zjednodušení a standardizaci stávající infrastruktury 

a snižuje tak složitost prostředí, se kterou se stávající IT oddělení potýkají. SOA 

klade silný důraz na znovupoužitelnost a tím podporuje efektivní využití 

stávajících aplikací.[10] 

 

Hlavní přínosy SOA pro oblast podnikání 

• transformace IT na procesně orientované a business podporující IT  

• využití stávajících aplikací pro další rozvoj  
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• flexibilní propojení aplikací a řízení procesů skrze tyto aplikace  

• plná kontrola nad procesy a jejich monitoring v průběhu jejich celého 

životního cyklu  

 

Hlavní přínosy SOA pro oblast IT  

• Nezávislost na platformě, aplikaci či programovacím jazyku  

• Aplikační služba je k dispozici prostřednictvím vysokoúrovňového rozhraní  

• Zachování aplikační infrastruktury => je nutné pouze vytvořit rozhraní, pokud 

neexistuje  

• Změní-li se aplikace, procesy a ostatní integrační rozhraní zůstávají zachovány  

• Flexibilita při přidání nové aplikace (=služby) a možnost kombinace s 

existujícími službami  

• Možnost pružně měnit procesní zpracování v závislosti na podnikatelských 

potřebách  

 

Z hlediska historického vývoje představuje SOA poslední evoluční krok v oblasti 

celopodnikové integrace (Enterprise Application Integration) a přináší model 

znovupoužitenosti, reprezentace služeb a především standardů do oblasti 

podnikové integrace.[10] 

 

Webová služba  

Webová služba bude v našem budoucím řešení základním stavebním prvkem 

aplikace. Jednotlivé služby budou zapouzdřovat elementy aplikační logiky 

systému v souladu s návrhem podle SOA. [3] 

 

Webová služba je podle definice W3C řešení, jak spolu mohou komunikovat 

a vyměňovat si informace aplikace přes Internet. 

 

Webové služby reprezentují nástroj pro inovaci a zefektivnění obchodních 

procesů v rámci mezipodnikové organizace, nejsou novou technologií. 

Technologicky jsou webové služby modulární obchodní aplikací se 
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specifikovanými rozhraními, přístupnými a provozovanými v internetovém 

prostředí.[3] 

 

Jednoduše řečeno - jedná o technologii, která umožňuje integrovat libovolné 

aplikace provozované na různých platformách a ovládat je prostřednictvím 

webového rozhraní, tj. z běžného internetového prohlížeče. 

Potenciál webových služeb je obrovský. Jejich využití může znamenat velký 

přínos zejména pro firmy. Dosud totiž bylo velice obtížné integrovat jednotlivé 

aplikace, které jsou často naprogramovány v mnoha různých programovacích 

jazycích a navíc jsou provozovány na nejrůznějších platformách. Jejich vzájemné 

propojení proto nefunguje vždy zcela spolehlivě. Teprve webové služby, resp. 

otevřený standard XML (eXtensible Markup Language), který webové služby 

využívají, komunikaci mezi aplikací a klientem značně usnadňuje. 

 

Webové služby prostě naplno využívají toho, že programovací jazyk (je-li možné 

jej takto nazvat) HTML byl od samého počátku vývoje nezávislý na používané 

platformě. Proto byl vybrán jako nejvhodnější základ pro univerzální řešení, které 

by umožnilo naplnit filozofii webových služeb, tj. propojit běžně nepropojitelné 

aplikace. Tím je již zmíněné XML.[9] 

 

3.1.3 Prezentační vrstva 

Pro klientské aplikace se v současné době používají dva základní modely – 

klasická (desktopová) aplikace a internetová (webová) aplikace. Zatímco 

desktopové aplikace nabízejí obecně vyšší uživatelský komfort, webové aplikace 

vynikají při jednoduchosti nasazení pro větší počet uživatelů a především 

minimálními nároky na správu na straně klienta, což odpovídá našemu 

základnímu kritériu pro snadné nasazení a integraci ve stávající IT struktuře. 

 

Webová aplikace 

Webová aplikace v softwarovém inženýrství je aplikace poskytovaná uživatelům 

z webového serveru přes počítačovou síť Internet, nebo její vnitropodnikovou 

obdobu (intranet). Webové aplikace jsou populární především pro 
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všudypřítomnost webového prohlížeče jako klienta. Schopnost aktualizovat 

a spravovat webové aplikace bez nutnosti šířit a instalovat software na potenciálně 

tisíce uživatelských počítačů je hlavní vlastností, která odpovídá našemu 

požadavku na jednoduchost  začlenění  našeho řešení do infrastruktury zákazníka. 

[3] 

 

 

3.2 Metodika vývoje aplikací 

Existují v podstatě dva způsoby vývoje software. Klasický (tj. kaskádový) nebo 

Iterační.[9] 

 
3.2.1 Klasický (kaskádový) způsob vývoje 

Klasický způsob je původní způsob vývoje softwaru a probíhá prakticky ve sledu: 

 

analýza a návrh  –  programováni  –  testování  –  nasazení u zákazníka 

(údržba) 

S důrazem na to, že jednotlivé časti se neprolínají a jedna navazuje na druhou. 

 
3.2.2 Iterační způsob vývoje 

Dnešní moderní programování vychází z principu, že při psaní mohou vzniknout 

chyby (a často taky vznikají), a dále z toho, že některé myšlenky je vhodné si 

ověřit v praxi, než se zahrnou do projektu. Proto se využívá postup: 

 

analýza a návrh  –  programováni  –  testování 

 

S důrazem na to, že tyto tři části mohou probíhat současně nebo se v některé fázi 

vracíme k předchozí. 

 

Např. Programátor si chce ověřit funkčnost návrhu a proto vytvoří tzv. „minimální 

implementaci“ dané části, to znamená, že programování předbíhá návrhu. Nebo se 

při testování zjistí, že datová prostupnost aplikace je nižší než požadovaná, a proto 
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se daná část přeprogramuje. V ideálním případě se testování účastní i zákazník, 

který zhotovení programu zadal. 

Z tohoto principu pak vychází a dále ho rozšiřují další metody jako např. 

Extrémní programování - Extrémní programování (XP) je metodologie vývoje 

softwaru a programování, která velmi ovlivnila celé softwarové inženýrství. 

Zavedl ji Kent Beck v knize Extreme Programming Explained.[11] Jedná se o 

souhrn jednoduchých praktik, které mají dohromady velký synergický účinek. 

Extrémní programování používá osvědčené a známé principy a postupy vývoje 

software, dotahuje však jejich použití do extrémů. Prosazuje jednoduchost, 

komunikaci, zpětnou vazbu a odvahu. Životní cyklus se skládá z těchto fází. 

 

plánování  –  design – programování  –  testování 

 

• základem vývoje je neustálá revize zdrojového textu programů – aby 

nedocházelo k tzv. „profesionální slepotě“, pracují na jednom zdrojovém kódu 

vždy dva programátoři  

• testování je důležité – proto se program neustále testuje. Testovací rutiny jsou 

součástí kódu (tento testovací kód někdy přesahuje svým rozsahem vlastní 

výkonný kód) a program prakticky při každém spuštění testuje, zda se v 

průběhu vývoje nepoškodil  

• neustále se provádí refaktorování – ověřování, zda návrh programu je správný  

• program se udržuje na co nejmenší úrovni složitosti – vždy se programuje jen 

to, co je v danou chvíli nezbytné  

• neustále se testuje integrace jednotlivých komponent – konečný program se i 

několikrát denně sestavuje a testuje se, zda všechny komponenty spolupracují 

tak, jak mají  

• vývoj probíhá v krátkých iteracích – vždy se vyřeší jedna konkrétní změna 

programu a okamžitě se ověří, zda všechno pracuje jak má  
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4. Analýza problému a současné situace 

Při analýze budu vycházet ze znalostí procesů uvnitř společností zabývajících se 

poskytováním služeb v oblasti Facility managementu. Výstup z provedené 

analýzy bude podkladem pro rámcovou specifikaci budoucího systému 

a technický rámec budoucího řešení. 

 

4.1 Analýza současné situace 

Současná komunikace v oblasti řešení požadavků Facility managementu je: 

• Neefektivní 

• Nepřehledná 

• Nespolehlivá 

 

4.1.1 Kvalita zákaznického přístupu – možnosti zvýšení 

Zjednodušení procesů a sdílení informací přináší více prostoru pro řešení reálných 

potřeb interních klientů. Facility management výrazně podporuje zákaznickou 

orientaci a komunikaci s klienty a vytváří více prostoru pro kontrolu kvality 

vykonávaných činností. 

 

4.1.2 Vztahy a komunikace – možnosti zjednodušení 

Úspěšnost firmy je v dnešní době přímo určena efektivitou a flexibilitou procesů, 

kterými jsou poskytovány její služby, či produkty. Tradiční způsoby zlepšování 

procesů pomocí časové a kapacitní analýzy statického modelu procesu jsou dosti 

zdlouhavé a pracné. Podstatně rychlejší je optimalizace procesu, který je již 

automatizován ve formě workflow. Přesná definice rolí, komunikačních 

a informačních kanálů a vytvoření sdílené informační platformy zjednodušuje 

a zefektivňuje komunikaci. Dochází k výrazné eliminaci duplicitních činností. 

Automatizace procesu spočívá v jeho podpoře systémem, který jednotlivé činnosti 

prováděné v rámci procesu zachycuje formou stavů a přechodů mezi nimi.  

Proces můžeme zrychlit například odstraněním nepotřebných činností. Tyto 

činnosti můžeme identifikovat analýzou změn atributů prvku workflow v 

jednotlivých přechodech mezi stavy. 
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4.2 Základní rysy současných systémů 

Pro návrh řešení budu vycházet ze sady základních požadavků na budoucí systém 

správy incidentů pro Facility management. 

Na základě analýzy základních rysů současných systémů vytvořím základní 

kostru budoucího systému, která bude v rámci implementace systému u 

koncového zákazníka dále modifikována a doplňována na základě jeho 

požadavků. 

 

4.2.1 Dostupnost 

Současné systémy byly vytvořeny v zastaralém vývojovém prostředí, byly 

navrženy spíš jako vnitro firemní aplikace a neuvažovaly s přístupem z venku. 

Jen v malé míře tyto systémy disponují moderním webovým rozhraním a 

přístupem přes e-mail. Princip těchto systémů byl založen na interním 

pracovníkovi, který je spravoval, naplňoval daty a udržoval. 

Principem těchto systémů byla z pohledu architektury jen pracovní stanice, 

architektura klient - server nebyla v době vzniku dostupná. 

 

4.2.2 Integrace  a otevřenost 

Aktuální stav systému vzhledem k integraci je na minimální úrovni. Systémy 

pracují separátně, data ukládají do nativních databází, pro export a import dat jsou 

používána uzavřená rozhraní a jakýkoli transfer dat do jiného systému je založen 

na poměrně složitých a nestandardních konverzních schématech. 

Tato architektura s sebou přináší velké problémy v duplicitě dat, zbytečně velké 

chybovosti, problémech při zálohování a archivaci i při vlastním provozu 

systému. 

 

4.2.3 Distribuce a kategorizace požadavků 

Distribuce požadavků je založena na lidském faktoru, což v praxi znamená 

povinnost zodpovědného pracovníka distribuovat jednotlivé požadavky na 

konečného řešitele. Tato metoda je časově náročná, relativně nákladná a 

neumožňuje eliminaci chyb způsobených lidským faktorem.  
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Současný systém nezpracovává kategorizaci požadavků, neumí vyhodnocovat 

incidenty ani jejich další optimalizaci. Všechny tyto procesy jsou závislé na 

odpovědném pracovníkovi a jeho rozhodnutí. 

Rovněž možnost vložení příloh a jakýchkoli dokumentů v současných aplikacích 

je značně omezená, nebo není řešena vůbec. Další dnes z významných faktorů, 

který je požadován moderním managementem, jsou kvalitní statistické reporty.  

Reportovaní v současných systémech je založeno na jednoduchých tiskových 

sestavách kancelářských aplikací (Excel). Moderní metody založené na OLAP 

databázích jsou v tomto případě nemožné. 

 

4.2.4 Komunikace a zastupitelnost 

V rámci stávajících systémů nelze uvažovat o žádném definovaném worflow, ani 

možnostech dělení uživatelů z pohledu oprávnění pro přidělování zpracování 

požadavků. Systémy byly definovány fixně a jakoukoli změnu ve firemních 

procesech bylo nutné řešit programovou úpravou, což je značně neekonomické. 

Definice vzájemné zastupitelnosti jednotlivých pracovníků (řešitelů incidentů) 

není v aplikaci řešeno vůbec. Zastupitelnost je zcela závislá na lidském faktoru. 

Na úrovni současných systémů není definován způsob komunikace s osobami - 

řešiteli daného požadavku, není ani nastaven okruh osob, kteří mají být 

informovány o jednotlivých událostech, nebo o změnách stavu při řešení 

požadavku. Tím není umožněn přehled o jednotlivých problémech – dochází ke 

zbytečným problémům pro nedořešené události, dobou jejich vyřešení a celkovém 

množství. 

Současná řešení nevyužívají, díky zastaralé architektuře, veškeré moderní 

komunikační prostředky ICT. 

 

4.2.5 Sledování průběhu řešení požadavků 

Životní cyklus požadavků - současné systémy neumí přesně evidovat jednotlivé 

události a stavy, kterými tento požadavek prochází. Z toho plynou problémy 

související s již zmiňovaným reportingem, protože tato evidence slouží jako 

podklad pro statistická zpracování. Současné systémy ve své podstatě ukládají a 
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pracují pouze se základními daty o objektech, vybavení, obsazenosti, 

momentálního využití a poskytovaných službách. 

Data jsou v systémech na úrovni číselníků a vazby mezi nimi jsou velmi omezené. 

V současné podobě systému nejsou zdokumentovány jednotlivé kroky řešení 

konkrétního případu, není možné kontrolovat načasování a jednotlivé fáze řešení, 

urgovat nedodržení termínů a použít tyto výstupy pro finální analýzu a 

optimalizaci procesů.  

Ne zřídka se vyskytují případy, kdy zadavatel požadavku chce zjistit aktuální stav 

rozpracovanosti, nebo si upřesnit některé následné termíny řešení a předpokládaný 

termín uzavření požadavku. Jednou možností jak dnes tyto potřebné informace 

zjistit je telefonický nebo e-mailový dotaz na konkrétního řešitele a v případě 

nesrovnalostí se obrátit na jeho nadřízeného. Tento systém naráží na skutečnost, 

že původně stanovený řešitel může realizaci delegovat na jiného pracovníka o 

čemž není centrálně proveden žádný záznam. Tato skutečnost může pro 

zadavatele znamenat často komplikovanou cestu při hledání osoby, která byla 

konečným řešitelem jeho požadavku. Zmíněná nepřehledná situace ve svém 

důsledku může vést k neúměrnému prodlužování doby vyřízení a obtížnému 

dohledání odpovědnosti za včasné a přesné vyřešení požadavku.  

Chybějící záznam o stavu řešení a aktuálním řešiteli také vede k možnému 

zdvojení zadání požadavku a nekontrolovanému současnému řešení více řešiteli.  

Dalším závažným problémem je nemožnost zacílení současného požadavku již při 

jeho vzniku na objekt či plochu, které se bezprostředně týká. Není možné 

statistické vyhodnocení jednotlivých incidentů v rámci jednotlivých objektů, 

areálů či ploch a tím není ani vytvořena vazba mezi uživatelem dané plochy nebo 

objektu. V tomto případě je velmi ztíženo kvalitní vytvoření podkladů pro 

plánování oprav a investic daných objektů. 

Závažný problém je absence integrace mezi číselníkem technických popisů 

jednotlivých objektů a ploch a systémem pro vlastní zvládnutí incidentu.  

 

4.2.6 Technický rámec řešení 

Současné aplikace jsou založeny na zastaralých a v současnosti již 

nepodporovaných programovacích nástrojích, rovněž jejich kompatibilita se 
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současnými operačními systémy je velmi problematická. Velká část programu 

byla dokonce vytvořena operačním systémem MS DOS a jejich provozování je 

v současnosti založeno buď na provozu nad již nepodporovaným operačním 

systémem a nebo v problematickém emulovaném módu současných operačních 

systémů. Tím se generuje  velká množina problémů souvisejících se záplatováním 

a patchováním operačních systémů.  

Kompatibilita s novějšími verzemi databázových systémů podporujících moderní 

způsoby přístupu k datům je rovněž velice omezena. 

Celková architektura systémů nepodporuje ani klient-server architekturu ani jiný 

způsob rozdělení na více vrstev. 

Aplikace jsou z pohledu přístupů uzavřené, jakákoli integrace dalšími systémy je 

vzhledem k zastaralým rozhraním prakticky neřešitelná. 

Aplikace jsou založeny na nativních databázích, administrace a správa těchto 

databází je založena na již nepodporovaných nástrojích, převážně jsou to sady 

příkazů z konzole. Dalším problémem je vysoká ekonomická náročnost na 

obsluhu těchto systémů. Velké množství těchto databázových systémů je založeno 

na klasickém souborovém systému a nejsou v podstatě transakční databází a 

rovněž nemají kvalitně řešený způsob indexování. V důsledku nárůstu dat za delší 

dobu jejich používání dochází ke znanému snížení výkonu těchto databází a 

odezvy aplikace směrem k uživateli lze počítat až v řádu minut. Aplikace nemají 

nástroje pro vyexportování dat a nebo pro import dat do databáze, nemají platná 

rozhraní pro elektronickou výměnu dat a exporty a importy vytvořené v prostředí 

databází jsou v současném prostředí nečitelné. Exportovaný soubor se tedy stává 

„neviditelným zařízením“, které nelze zkontrolovat z pohledu integrity dat a při 

zálohování nelze určit, zda záloha je nebo není použitelná. 

Dalším závažným nedostatkem technického rámce řešení je jeho zpracování 

přístupu k aplikaci. Systémy podporují přímý přístup do aplikace. Často nemají 

více než jeden klientský přístup, licenční modely jsou na zastaralém způsobu 

licencování a nepodporují webové rozhraní. Tím není možná jejich integrace do 

firemních intranetů ani do jiných celopodnikových informačních systémů. 

Rovněž způsob zabezpečení přístupu do těchto aplikací nepodporuje žádné 

moderní standardy ( integrace z aktiv directory, LDAP server…), je řešen lokálně 
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v rámci jednotlivých systémů na principu uživatelského jména a hesla s nízkým, 

nebo žádným autorizačním modulem pro jednotlivé úlohy aplikace. Z pohledu 

správy a dostupnosti těchto aplikací je problém v rámci spouštěné služby 

operačního systému a její podporou při zálohování. 

 

4.2.7 Bezpečnost stávajících systémů 

Bezpečnost stávajících aplikací lze posuzovat s ohledem na dobu jejich vzniku. 

Pokud je systém založen například na systému tabulkového kalkulátoru (Excel), 

jeho bezpečnost je plně závislá na zabezpečení operačního systému. Bezpečnost 

takového souboru je do velké míry ovlivněna lidským faktorem.  

 

 

Obrázek 2: Zabezpečení a správa dat 

 

4.2.8 Zabezpečení aplikace 

Přístup do aplikací je založen na lokálních bezpečnostních modulech jednotlivých 

aplikací. V rámci těchto modulů je způsob přihlašování do aplikace založen na 

zastaralých principech ukládání šifrovaného hesla buď do souborového systému, 

nebo databázové tabulky. Vyhledání takového souboru a jeho případné zneužití 

(prolomení) je při současných technických možnostech záležitostí poměrně 

jednoduchou, trvající řádově 10 minut. 
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Rovněž výstupy z těchto bezpečnostních modulů jsou na velice nízké úrovni a 

shromažďuji v podstatě pouze základní informace, tedy čas a jméno zálohovaného 

uživatele, nikoliv ale úlohy nebo další změny, které uživatel v aplikaci provedl. 

 Většina těchto systémů na úrovni přístupu k datům na úrovni tabulky používá 

pouze zabezpečovací nástroje databáze nad kterou pracuje, i z toho vyplývá, že 

statistické výstupy přístupů k datům nelze podchytit. Tímto nedostatkem je rovněž 

omezena možnost autorizací, nebo kombinací přístupových práv a to jak 

z pohledu úloh v aplikaci, tak z pohledu jednotlivých ukládaných dat. 

 

4.2.9 Zabezpečení databáze 

Základním problémem bezpečnosti současných zastaralých databázových systémů 

je jejich nekompatibilita se zálohovacími systémy jak operačních systémů, tak 

dalších SW pro zálohování IS. 

Pro zálohování jsou používány úlohy v rámci jednotlivých databázových systémů 

a jejich spouštění je vázáno na skriptované úlohy operačních systémů. Zálohy 

v podobě souborů jsou potom rovněž na úrovni skriptů kopírovány na centrální 

úložiště, nebo přímo na zálohovací média připojena k těmto systémům. 

Nelze opomenout ani skutečnost, že tyto verze databází nejsou delší dobu 

podporovány a tudíž vznikají rizika z důvodu nezabezpečených chyb těchto 

databázových systémů. Pro tyto verze již nejsou uvolňovány výrobcem žádné 

bezpečnostní balíčky. 

 

4.2.10 Zabezpečení dostupnosti 

Již na základě skutečností uvedených v předchozích dvou kapitolách si můžeme 

odvodit, že zajištění dostupnosti těchto aplikací je velice problematické. 

Například v rámci zálohovacích systémů nejsou dostupní tzv. „agenti“ pro on-line 

zálohování těchto aplikací. 

 Nutnost jejich zastavení v době probíhající zálohy omezuje jejich dostupnost a 

varianta přírůstkové zálohy v průběhu denní směny není z tohoto důvodu vůbec 

možná. Rovněž provoz v emulovaném modu nebo na starých operačních 

systémech přináší značná rizika z pohledu dostupnosti jejichž současné řešení je 

možné pouze například zdvojením aplikace, což je zbytečně ekonomicky náročné.  
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Všechny tyto faktory, zastaralé vývojové prostředí, nepodporované databázové 

systémy, nedokonalé moduly zabezpečení atd., výrazně snižují dostupnost 

aplikace a skýtají velmi málo možností stávajícího stavu pro jakékoli koncepční 

řešení. Proto chci ve svém návrhu řešení postupovat na úrovni komplexní změny 

celé koncepce systému Facility management. 
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5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

5.1 Popis architektury 

Jako nejvhodnější architektura systému se jeví základní třívrstvá architektura 

s vloženou vrstvou aplikačních služeb, která zapouzdřuje objekty aplikační vrstvy 

(viz. obrázek). Vložením této vrstvy dosáhneme zvýšení potenciálu integrace 

systému v prostředí zákazníka. 

Prezentační vrstva

Funk ční vrstva

Datová vrstva

Vrstva služeb

 

Obrázek 3: Popis architektury 

 
5.1.1 Datová vrstva 

Datovou vrstvu bude tvořit relační databáze (např. MS SQL, DB2, Oracle apod.). 

Datová vrstva bude obsahovat sadu vzájemně provázaných tabulek pro perzistenci 

dat. Pro manipulaci s daty bude vytvořena sada úložných procedur. Reporting 

bude realizován dotazy jazyka SQL přímo nad tabulkami systému. 

Datová vrstva nebude implementována v konkrétní databázi. Při vhodném návrhu 

dosáhneme minimálních nároků při migraci systému na jinou databázovou 

platformu – dojde pouze k náhradě datové vrstvy za odpovídající dané platformě. 

Toto řešení opět zvyšuje potenciál integrace systému v IT prostředí budoucího 

zákazníka. 

 

5.1.2 Funkční vrstva a vrstva služeb 

Funkční vrstva bude obsahovat sadu objektů reprezentující jednotlivé entity 

systému (např. požadavek, pracovník apod.), sadu objektů a jejich metod pro 

manipulaci se základními entitami a metody implementující samotnou aplikační 

logiku. Jednotlivé objekty budou realizovány jako objekty v prostředí Microsoft 
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.NET frameworku – bude tím zajištěna snadná komunikace s prezentační vrstvou i 

snadné zapouzdření aplikační logiky do vrstvy aplikačních služeb. 

 

Vrstva aplikačních služeb je sadou webových služeb na bázi protokolu SOAP. [4] 

Vrstva služeb bude reprezentovat rozhranní pro přístup prezentační vrstvy 

k aplikační logice. Stejným způsobem bude zprostředkován přístup externích 

aplikací do systému. 

 

5.1.3 Prezentační vrstva 

Základem prezentační vrstvy je webová aplikace. Webová aplikace umožní 

snadné nasazení i údržbu a to jak v rámci firemního intranetu tak i internetu. 

Prezentační vrstva bude realizována jako aplikace typu ASP.NET, komunikovat 

s aplikační vrstvou bude výhradně prostřednictvím vrstvy aplikační služeb na bázi 

volání webových služeb. 

Aplikace bude klást důraz na maximální jednoduchost a použitelnost aplikace při 

zachování vysoké míry komfortu pro zákazníka. 

 

Součástí řešení prezentační vrstvy bude i SMS brána pro zadávání požadavků 

prostřednictvím mobilního telefonu a emailová brána – služba pro zpracování 

příchozích emailů na definované adrese. Zpracováním těchto externích vstupů 

vznikne v systému stejný záznam incidentu jako přes webové rozhranní aplikace. 

Uživatel bude kdykoliv moci přes webové rozhranní takový požadavek doplnit o 

další informace, či sledovat průběh jeho řešení. 
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Obrázek 4 : Prezentační vrstva 

 
 
5.2 Databázové schéma 

Základními entitami systému je požadavek (tabulka POZADAVEK) a deník 

požadavku (POZ_DENIK). Požadavek reprezentuje incident/požadavek zadaný 

zákazníkem. Při zadání je systémem přiděleno číslo požadavku. Požadavek se 

vždy nachází v některém z předem definovaných stavů (vytvořený, přidělený 

řešiteli, čekající …, vyřešený).  Aplikační logika zajistí, že každá změna stavu, či 

každá modifikace a doplnění požadavku bude zapisováno do deníku požadavku, 

který slouží jako jakýsi žurnál požadavku a je základním prvkem pro sledování 

průběhu řešení požadavku.  

Pro účely pozdějšího statistického vyhodnocování je každý požadavek zařazen do 

kategorie (POZ_KATEGORIE). 

Tabulky OBJEKT a PRACOVNÍK jsou zavedeny hlavně pro správné navázání na 

pracovníky společnosti a objekty (budovy/parcely apod.). Předpokládá se, že tyto 

tabulky budou udržovány primárně pomocí interface na hlavní informační systém 

společnosti (PRACOVNIK), případně na systém správy nemovitostí (OBJEKT). 
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POZADAVEK

PK cislo

stav
datum_vytvoreni

FK4 kategorie_id
FK1 zadavatel
FK2 resitel

datum_prevzeti
datum_vyreseni

FK3 objekt_id

PRACOVNIK

PK osobni_cislo

jmeno
prijmeni
titul_pred
titul_za

POZ_DENIK

PK,FK1 cislo
PK id

text
datum_zapisu

FK2 vytvoril
FK3 aktualni_resitel

aktualni_stav
privatni_zapis

OBJEKT

PK objekt_id

nazev
areal
LV
...

POZ_KATEGORIE

PK kategorie_id

nazev

 

Obrázek 5 : Databázové schéma 

 

5.3 Realizace základních požadavků 

Při návrhu řešení vycházím ze sady základních požadavků na budoucí systém 

správy incidentů pro Facility management. Implementace těchto požadavků 

vytvoří základní kostru budoucího systému, která bude v rámci implementace 

systému u koncového zákazníka dále modifikována a doplňována na základě jeho 

požadavků. 

 

 



 

32 

5.3.1 Dostupnost 

Jedním z definovaných požadavků na systém je jeho maximální dostupnost pro 

zákazníky. Musí poskytovat více možností jak ohlásit incident – webové 

rozhranní, SMS brána, emailová brána apod.  

Zákazník

Webové 
rozhranní

SMS brána

email

Pracovníci FM

HelpDesk

Databáze 
HelpDesk

 

Obrázek 6: Komunikační schéma 

 

Dostupnost systému bude zajištěna především variabilitou možných vstupů 

incidentů do systému. Incident v systému může vzniknout: 

• Zadáním přes webové rozhranní 

• Zadáním přes SMS bránu 

• Zadáním přes email 

• Z jiného systému prostřednictvím vrstvy aplikačních služeb. 

 

Webové rozhraní bude realizováno jako aplikace typu ASP.NET s důrazem na 

dostupnost v základních používaných prohlížečích (IE, FireFox, Opera, Safari …) 

 

SMS brána bude realizována jako serverová služba, její implementace bude 

odvislá od spolupráce s poskytovatelem telefonních služeb zákazníka. 

 

Emailová brána bude realizována jako serverová služba, která bude 

v pravidelných intervalech kontrolovat příchozí zprávy v definované emailové 

schránce určené jako kontejner pro vstup požadavků. Z příchozích emailů bude 

vytvořen záznam požadavku pomocí vrstvy služeb. 
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5.3.2 Integrace a otevřenost 

Záměrem této práce je maximalizovat možnosti integrace systému HelpDesk do 

stávající infrastruktury zákazníka, vytvořit systém otevřený pro používání z jiných 

systémů společnosti. Systém bude vytvořena jako sada dokumentovaných služeb 

v souladu se standardy SOA. 

 

Integrace systému s ostatními systémy firemní infrastruktury zákazníka bude 

zajištěna především implementací vrstvy aplikačních služeb, která na bázi 

webových služeb nabízí širokou platformu pro výměnu údajů s externími 

systémy. 

 

5.3.3 Automatická distribuce požadavků 

Distribuce požadavků od zadavatele k řešiteli bude prováděna automaticky na 

základě údajů zadaných zadavatelem a informací o něm známých. Nebude 

existovat žádné asistované distribuční centrum, které by dané požadavky 

distribuovalo jednotlivým řešitelům. Proto bude základním požadavkem při 

zavedení požadavku jeho zacílení na objekty v dané lokalitě a nasměrování 

požadavku správci dané lokality. Pokud požadavek nebude obsahovat zacílení 

(například SMS zpráva) bude požadavek odeslán správci nadřízené oblasti, který 

rozhodne o přidělení konkrétnímu řešiteli. 

Distribuce požadavků bude prováděna na základě uživatelsky definovaného 

workflow, které přímo vyplyne z identifikace objektu, plochy nebo areálu kterého 

se daný požadavek týká. Implementovaný systém nesmí vyvolat požadavek na 

další lidské zdroje pro FM. 
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Obrázek 7: Životní cyklus požadavku – zadání 

 
 
 
 

 

Obrázek 8: Životní cyklus požadavku – vyřešení 
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5.3.4 Kategorizace požadavků 

Oddělená správa různých typů požadavků/incidentů (nemovitosti - opravy, 

vybavení – pořízení, opravy,  služby – úklid, ostraha, poštovní služby, archiv, 

periodika…). Kategorizace požadavků je důležitá především pro statistické 

vyhodnocování incidentů, případně pro optimalizaci procesů řešení incidentů. 

 

Každý požadavek/incident bude začleněn do definované kategorie již zadavatelem 

(viz Databázové schéma). Pracovníci FM budou mít kdykoliv možnost změnit 

danou kategorii požadavku při jeho zpracování. Kategorie požadavku je jedním ze 

základních členících kritérií pro reporting a statistické vyhodnocení. 

 

Název 
Kantýna 
Objekt, budova, pozemek 
Odvoz odpadu 
Ostatní 
Ostraha 
Technologie 
Úklid 
Vybavení 
Vybavení(např: Nábytek) 

Tabulka 1: Kategorizace požadavků - příklad 

 

5.3.5 Vkládání příloh 

Systém musí umožnit přehledné přikládání příloh a komentářů ke každému 

požadavku/incidentu. Přílohami se předpokládají fotografie, dokumenty apod. 

 

Webová aplikace umožní ke každému požadavku nahrát libovolnou přílohu. 

Příloha bude nahrána na server a uložena spolu s požadavkem v databázi systému. 

Administrátor systému bude moci omezit maximální velikost přílohy či jejich 

počet. 

 

5.3.6 Statistické vyhodnocení 

Systém musí umožnit statistické sledování požadavků/incidentů, nabídnout 

bohatou sadu reportů pro sledování problematických objektů skupin zákazníků, 

technologií apod. 
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Navrhovaný systém umožní oprávněným uživatelům spouštět připravené výstupní 

reporty, případně definovat své vlastní výstupní sestavy pomocí generátoru sestav. 

Sestavy budou realizovány pomocí SQL dotazů do databáze systému. Jejich 

konkrétní implementace bude součástí implementace u zákazníka a bude přesně 

popsána v rámci prováděcího projektu při nasazení. 

Pro názornost uvádím možné řešení výstupu reportů: 

 

Výpis aktuálně přidělených požadavků danému řešiteli 

Dotaz vrací požadavky, které jsou aktuálně přiděleny danému řešiteli a nebyly 

dosud vyřešeny. 

select  
 cislo,  
 stav,  
 datum_vytvoreni, 
 zadavatel, 
 K.nazev as nazev_kategorie, 
      datum_prevzeti 
from  
 POZADAVEK as P inner join POZ_KATEGORIE K on 
      P.kategorie_id = K.kategorie_id 
where  
 P.resitel = @resitel and P.stav <> 5 
order by  

datum_vytvoreni 
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Výpis požadavků, které překročily stanovenou dobu řešení 

Dotaz vrací požadavky, jejichž doba řešení překročila stanovený počet dní, ale jen 

za předpokladu, že daný požadavek nebyl znovu otevřen ze strany zákazníka. 

select  
 cislo,  
 stav,  
 datum_vytvoreni, 
 zadavatel, 
 resitel, 
 K.nazev as nazev_kategorie, 
     datum_vyreseni 
from  
 POZADAVEK as P inner join POZ_KATEGORIE K on 
     P.kategorie_id = K.kategorie_id 
where  
 DATEDIFF(day,datum_vyreseni,datum_zavedeni) > @limit and 
     stav = 5 and  

not exists (select * from POZ_DENIK as D where D.cislo = 
P.cislo and D.stav = 6)          

order by  
 datum_vytvoreni 
 
Poznámka: Příklady použití jazyka SQL jsou implementovány v syntaxi databáze 

Microsoft SQL 2000 a vyšší.  Implementace pro jiné databáze se může mírně 

odlišovat. 

 

 

 

 

Obrázek 9: Ukázka možného reportu 
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5.3.7 Uživatelsky definované workflow zpracování požadavku 

Workflow zpracování požadavku musí být definovatelné na úrovni aplikace 

oprávněným uživatelem. Je nutné, aby systém pružně reagoval na změnu 

workflow ve firmě bez nutnosti změnit aplikační logiku. 

 

V rámci automatizovaného procesu zpracování budou incidenty na základě 

uživatelsky konfigurovatelné klasifikace směrovány na příslušné řešitelské 

pracoviště.  

V následující tabulce jsou definované jednotlivé stavy požadavku: 

Stavy požadavku  

1- vytvořený Požadavek těsně po svém vzniku, dosud 

nepřiřazený úvodní řešitel 

2- předaný řešiteli Po zadání požadavku uživatelem a jeho 

uložením, je provedena kontrola na povinná 

pole. Pokud jsou vyplněna, dostává požadavek 

pořadové číslo a je generována notifikace na 

příslušného řešitele. 

3- přijatý řešitelem Požadavek je v řešení příslušného řešitele. 

4- čekající Nastane v případě, že je jisté, že k řešení 

požadavku nedojde v obvyklé době. Například 

nutnost součinnosti s externí firmou apod. 

5- vyřešený Řešitel vyřídil požadavek. Zadavatel je 

informován o uzavření požadavku pomocí 

notifikace. 

6- znovu otevřený Zadavatel má možnost „vrátit“ uzavřený 

požadavek zpět poslednímu řešiteli spolu s 

novým zápisem do deníku požadavku 

(reklamace). Požadavek přejde zpět do stavu 

čekající. Řešitel o tom bude informován 

standardním způsobem. 

Tabulka 2: Stavy požadavku 
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V případě směrování na druhou úroveň podpory pak řešení HelpDesk zabezpečí 

předání přímo specializované řešitelské skupině, či jednotlivci. Dále umožňuje 

zapojit do procesu mimo interních řešitelů i experty dodavatelských firem v 

podobě třetí úrovně podpory. Veškeré předávání odpovědnosti mezi jednotlivými 

úrovněmi podpory je zajištěno prostřednictvím konfigurovatelných notifikací. 

Podobným způsobem jsou nastavena i eskalační pravidla, která se uplatní v 

situaci, kdy incident neprobíhá v souladu s nastavenými parametry procesu a je 

třeba zajistit nápravu. 

 

Tento mechanismus umožňuje optimalizovat využití kapacit zabývajících se 

řešením incidentů s potřebnou odbornou kvalifikací a přispívá k urychlení 

průchodu procesem včetně komplikovaných incidentů vyžadujících zapojení 

specialistů a týmovou spolupráci. Řešení umožňuje nastavit role tak, aby 

korespondovaly s organizační strukturou zákazníka, k těmto rolím přiřadit 

konkrétní pracovníky a nastavit požadovaná přístupová práva. 

 

Pro jednotlivé třídy incidentů jsou předdefinovány parametry pro odezvu 

a vyřešení, které jsou klíčovými indikátory při vyhodnocování kvality 

poskytované podpory ze strany managementu. 

Stavový diagram požadavku je na následujícím obrázku. 

vytvo řený Předaný 
řešiteli

Přijatý 
řešitelem

Předání jinému řešiteli

čekající

vyřešený

Znovu 
otevřený

 

Obrázek 10 : Grafické znázornění workflow požadavku 
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5.3.8 Zastupitelnost 

Systém musí umožnit definovat dočasnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků 

(řešitelů požadavků) bez nutnosti modifikace workflow. 

 

Systém bude definovat tabulku zastupitelnosti pro pracovníky FM. Uvedením 

záznamu o zastupování v této tabulce bude veškerá komunikace v daném období 

v rámci workflow zpracování požadavku přesměrována na zástupce. Touto 

metodou nebude nutné modifikovat samotné workflow zpracování daného 

požadavku. 

 

5.3.9 Komunikace 

Na úrovni aplikace musí být definovatelný způsob komunikace s osobami 

relevantními k danému požadavku. Bude žádoucí nastavit, které osoby budou 

informovány o jednotlivých událostech či změnách stavu při řešení požadavku – 

to umožní upozornit na vzniklé události při řešení i jiné pracovníky FM, kteří se 

přímo neúčastní řešení požadavku.  

• Detailní sledování průběhu řešení požadavku - V rámci životní cyklu 

požadavku musí být přesně evidovány jednotlivé události a stavy, kterými 

požadavek prochází. Tyto záznamy budou sloužit jako podklad pro statistické 

zpracování řešení požadavků. V této oblasti se předpokládá otevřenost 

systému z hlediska propojení s třetími systémy. Události a stavy mohou 

generovat data pro zpracování v dalších systémech. 

• Zacílení požadavku na objekty/plochy – každý požadavek musí být již při 

svém vzniku vazbu na objekt či plochu, které se týká. Tato vazba umožní 

statistické sledování incidentů v rámci jednotlivých objektů, areálů či ploch. Je 

žádoucí, aby systém věděl o plochách a objektech, který daný uživatel užívá – 

umožní tak snadné zacílení požadavku, většina požadavků vzniká v objektech 

a plochách užívaných daným uživatelem.  

• Podpora pro řešení  - je nutná informace a technický popis jednotlivých 

objektů, areálů a ploch jako podpora pro úspěšné zvládnutí incidentu 

(technické parametry pro údržbu, výměnu, montáž ...).   



 

41 

 

Každá událost v systému (vznik požadavku, vyřešení požadavku, předání jinému 

řešiteli, doplnění informací požadavku apod.) bude provázena notifikací osobám 

(pracovníci FM, zadavatel, externí firmy), kterých se daná událost dotýká – 

definováno ve workflow zpracování požadavku. 

 

Administrátor systému deklarativně stanoví, jakým komunikačním kanálem 

budou informace předány (email, SMS, systémová nástěnka apod.) a jaký bude 

přesný obsah zprávy – vytvoří šablonu zprávy. 

 

Možný příklad šablony zprávy předané e-mailem: 

 

Obrázek 11: Šablona e-mailové notifikace požadavku 

 
 Jednotlivé komunikační kanály budou realizovány formou poskytovatelů 

(provider model) tak, aby rozšíření o další komunikační kanály bylo snadné 

a nepřinášelo zásah do aplikační logiky systému. 

 

 

5.4 Technický rámec řešení 

Jádro aplikace bude vytvořeno jako sada webových služeb pokrývajících základní 

funkcionality systému – zastřeší aplikační vrstvu systému. Tím bude dosaženo 

maximální otevřenosti aplikace pro použití z jiných systémů a integračních 

platforem. 
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Databázovou vrstvu bude tvořit relační databáze spojená s aplikační vrstvou 

dostatečně propustnou komunikační linkou. 

 

Uživatelské rozhraní bude tvořit webová aplikace využívající sady služeb 

aplikační logiky. Webová aplikace bude snadno začlenitelná jak do firemního 

intranetového systému tak přístupná případně přes internet. 

 

• Intranetová aplikace – plná integrace s firemním intranetem 

• Integrované ověřování uživatelů – aplikace nesmí mít vlastní systém 

ověřování uživatelů. Ve firemním intranetu musí automaticky identifikovat 

uživatele bez nutnosti explicitní identifikace. 

 

5.5 Analýza zabezpečení 

Bezpečnost webové aplikace lze posuzovat a zajišťovat na mnoha různých 

úrovních a vrstvách. Počínaje fyzickou ochranou síťové infrastruktury a počítače, 

na kterém běží aplikační či databázový server, a konče zabezpečením operačního 

systému, souborového systému, databázového stroje, síťové komunikace apod. 

Pro téma této práce je klíčová bezpečnost samotné aplikační vrstvy. K ní uvádí 

následující obecná doporučení. Některá z nich jsou podrobněji rozebrána v dalších 

podkapitolách. 

 

5.5.1 Validace vstupů i výstupů 

Uživatelské vstupy do systému i výstupy ze systému jsou kritickým místem. Měly 

by být proto kontrolovány, zda obsahují jen a pouze to, co by obsahovat měly. 

Nejlepší strategií je povolit pouze co nejúžeji explicitně definovaný obsah 

a všechna ostatní data zahodit. Například pokud se na vstupu očekává rodné číslo 

bez lomítka, pak jsou nepřípustné všechny hodnoty jiné než devítimístné či 

desetimístné číslo. Častou chybou je filtrování jen známých nebezpečných vstupů 

s tím, že vše ostatní je do aplikace propuštěno. 



 

43 

5.5.2 Bezpečné selhání 

Po jakémkoliv kritickém selhání je nutné bezpečně ukončit všechny otevřené 

relace a uvést aplikaci i její data do konzistentního stavu. Selžou-li bezpečnostní 

mechanizmy, měly by skončit v takovém stavu, kdy budou alespoň vše zamítat, 

místo aby cokoliv povolovaly. Například při selhání přístupového mechanizmu k 

modulům by aplikace měla zakazovat přístup k jakémukoliv modulu, místo aby 

všechny moduly paušálně zpřístupnila. 

 

5.5.3 Jednoduchý bezpečnostní mechanizmus 

Uživatelsky příliš složitý bezpečnostní mechanizmus povede k tomu, že uživatelé 

přestanou aplikaci používat nebo se budou pokoušet tento mechanizmus obcházet. 

Základním pravidlem je proto mít jej v rámci možností co nejjednodušší. Zásada 

co největší jednoduchosti a přehlednosti platí analogicky i pro administrátorské 

rozhraní či API knihovny poskytující funkce související s bezpečností aplikace. 

 

5.5.4 Používat prověřené komponenty 

Programátoři by se měli snažit používat již hotové knihovny. U jakékoliv úlohy je 

velmi pravděpodobné, že ji v minulosti někdo řešil a že její implementace je 

někde k dispozici. Znovupoužití hotových knihoven s sebou nese dva hlavní 

přínosy. Jednak je efektivní, při vývoji se ušetří drahý čas, který by se musel 

věnovat vlastní implementaci takové úlohy. Navíc jsou veřejné knihovny 

odzkoušené, v praxi prověřené a jakékoliv případné chyby jsou již s velkou 

pravděpodobností opravené. 

 

5.5.5 Plánování neočekávaných událostí 

Nikdy se nelze spoléhat na 100% funkčnost jakékoliv komponenty. Předvídání 

okamžiků nečekaných selhání je obtížné. Proto je důležité pro takové případy 

zajistit a předem naplánovat postup jejich řešení. 
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5.5.6 Nejslabší článek 

Každý systém je pouze tak dobrý a bezpečný, jako jeho nejslabší článek. Je proto 

důležité o těchto ohrožených místech vědět a neutěšovat se ostatními dobře 

zabezpečenými částmi aplikace. 

 

5.5.7 Zamlžování nefunguje 

Dlouhodobě je nebezpečné spoléhat se na to, že případný útočník nezneužije 

některého slabého místa aplikace jenom proto, že se o něm nedozví. Obecně není 

vhodné mít bezpečnostní politiku založenou na zatajování rozhodujících 

skutečností. Nejlépe na tom z tohoto pohledu v dlouhém období bývají open–

source aplikace, jejichž případné implementační chyby jsou všem přístupné 

a tudíž obvykle rychle odhalené a opravené. 

 

5.5.8 Co nejmenší oprávnění 

Uživatel by měl mít v aplikaci přístup jen a pouze k těm částem, které skutečně 

potřebuje využívat, nikoliv k těm, které by někdy potenciálně mohl využít. 

Oprávnění každého uživatele by tak měla být co nejmenší možná. Je žádoucí 

rozdělit dílčí pravomoci rovnoměrně a zároveň zcela jasně mezi více různých 

uživatelů. 

 

5.6 Prováděcí projekt 

V předchozí části byl popsán návrh řešení a jeho přínos, nyní je třeba definovat 

plán činností, které povedou k realizaci tohoto záměru. 

Pro zavedení nového SW HelpDesk do prostředí Facility managementu je tedy 

nutné dobře naplánovat jednotlivé fáze prováděcího projektu: 

 

• Sběr a specifikace požadavků - stanovení požadavků na funkce nového 

systému, vydefinování workflow uživatelských rolí, požadovaných výstupů…  

• Vytvoření projektového týmu 

• Analýza - vytvoření cílového konceptu, vytvoření testovacího plánu, 

specifikace požadavků pro provoz  
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• Implementace - implementace řešení v testovacím prostředí, provedení 

vývojových testů  

• Testování - provedení funkčních a integračních testů dle testovacího plánu, 

vyhodnocení testů, chyby a jejich dopady  

• Akceptace řešení, školení uživatelů 

• Nasazení a údržba - převedení do produktivního prostředí, produktivní 

provoz s podporou, konečné předání do produktivního provozu, údržba 

a servis 

• Popis nových pracovních postupů - zavedení systému HelpDesk do procesu 

Facility managementu určitě přinese zásadní změny do stávajících pracovních 

postupů. Tyto nové postupy musí být popsány ve firemních dokumentech 

a musí být nedílnou součástí projektu. Musí se vypracovat i provozní 

dokumentace pro informační systém. 

 

5.7 Očekávané přínosy 

• Zefektivnění činnosti pracovníků zapojených do oblasti poskytování služeb v 

oblasti FM 

• Podpora dodržování přesně definovaných pracovních procesů (workflow) v 

rámci objednávání, rezervace a poskytování služeb v oblasti FM 

• Propagace aktuální nabídky služeb v oblasti FM prostřednictví firemního 

intranetu 

• Zvýšení operativnosti při uspokojování poptávky po službách v oblasti FM 

• Nasazením SW podpory HelpDesk bude zavedena automatizace celého 

procesu od záznamu problému, který se objevil, až po jeho finální vyřešení 

a zachycení ve znalostní databázi.  

• Uchovávání historie veškerých změn pro potřeby auditů a pro analýzu trendů 

ve výskytech a charakteristikách incidentů.  

• Automatizovaný sběr metrik umožňující měření efektivnosti poskytování 

služeb a průběžné zdokonalování jejich kvality.  

• Připravené otevřené řešení (procesy, formuláře, sestavy, grafy, notifikace, 

eskalace) umožňující rychlé nasazení a dosažení přínosů.  
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• Možnost snadných změn řešení na základě potřeb organizace v rámci 

implementace a též po jeho nasazení. Možnost následné automatizace dalších 

procesů.  

• Intuitivní grafické rozhraní pro zadání incidentu uživatelem zredukuje 

množství hlášení incidentů telefonickou formou.  

• Transparentní mechanismus prioritizace incidentů ve vazbě na priority služeb 

podporujících funkce businessu.  

• Zachycení a průběžná aktualizace informací o uživateli, hlášených incidentech 

a souvisejících řešeních.  

• Zvýšení produktivity práce řešitelů požadavků, rychlejší vyřešení incidentů, 

zkrácení doby obnovení služby. 

• Customizace dle požadavků zákazníka 

 

Komunikace s využitím aplikace HelpDesk bude: 

• Efektivní 

• Centralizovaná 

• Řízená 

• Přehledná 
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6. Závěr 

 

Tato bakalářská práce je založena na myšlence navrhnout metodiku procesu 

vývoje softwarového řešení pro podporu procesu Facility managementu.  

V současné době je v této oblasti velmi  složitá situace, stávající systémy v této 

oblasti jsou značně zastaralé a nekompatibilní s moderním prostředím současných 

IS. Proto v úvodu své práce v kapitole teoretických východisek popisuji možnosti 

použitelné pro tvorbu metodiky. Dále celou situaci v této oblasti popisuji a 

analyzuji, což považuji za nejdůležitější pro tvorbu kvalitní a v praxi použitelné 

metodiky.V kapitole vlastního návrhu pak navrhuji metodiku použitelnou 

v obecné rovině této problematiky, použitelnou pro společnosti v současnosti 

provozující, nebo uvažující o implementaci softwarového řešení Facility 

managementu. 

 

Současná doba je velmi turbulentní a podniky i instituce procházejí neustálými 

změnami. Navrhované řešení je možné nabídnout společnostem, které působí v 

oblasti Facility managementu a mají zájem na zefektivnění činnosti pracovníků, 

zlepšení vztahů a komunikace se zákazníkem a chtějí mít podklad pro kvalitní 

rozhodování a efektivní kontrolu.  

Realizace si nevynutí navýšení lidských zdrojů – očekává se v této oblasti úspora.  

 

Každá změna je vždy jedinečná a má vždy nějaký cíl. K tomu cíli potřebujeme 

dovést lidi a motivovat je k úsilí. Zda výsledkem bude úspěch záleží na tom, jak 

dokážeme cíl definovat, jak dokážeme naplánovat cestu k němu, a jak se nám 

podaří motivace a vedení lidí. Záleží také na tom, zda budeme umět efektivně 

sledovat a ovlivňovat průběh realizace změny a zda celou práci dokážeme správně 

uzavřít tak, aby se všichni zúčastnění chtěli s námi bavit i po ukončení projektu. 
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